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Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu, w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego, z podziałem na 2 części. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.3432-86-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00517/10 

Data  
30.12.2010 r.        

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIE:  

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dołączony jest wzór umowy o nazwie Umowa – Projekt. 
W § 4 jako drogę zgłaszania awarii usługi Zamawiający uwzględnia drogę faksową oraz elektroniczną (e – mail). 
W związku z powyŜszym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy istnieje moŜliwość wprowadzenia w tym paragrafie 
kontaktu w formie telefonicznej do Centrum Nadzoru Sieci (CNS) Wykonawcy? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy § 4 załączników do SIWZ – Projektów umów 
do Części I i II: 

– dotychczasowe zapisy:  
1. ………………….................. – numer faksu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
2. .............................................. – adres email  Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
3. wi@powiat.poznan.pl – adres e – mail Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.  

– zastępuje się zapisami: 
1. …………………............. – numer faksu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
2. ......................................... – adres email  Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
3. …………………............. – numer telefonu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
4. wi@powiat.poznan.pl – adres e – mail Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. Aktualny Projekt umowy do Części I 
2. Aktualny Projekt umowy do Części II 

 
 
 

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                                       www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
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UMOWA-PROJEKT 
 

Zawarta w dniu        .2011 r. roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 
1. Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański, 
2. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta 
 
przy kontrasygnacie …………………………... 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
zwanym dalej Wykonawcą 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Szczegółowy opis wymagań  zamawianej usługi zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi o której mowa w § 1 do dnia 01.02.2011r. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi opisanej w przedmiocie umowy wyszczególnionej w § 1 przez 

okres od  01.02.2011r do 01.02.2013r. 
3. Uruchomienie usługi zostanie potwierdzone protokołem  odbioru – przekazania, który będzie podstawą 

do dokonania przez Zamawiającego zapłaty za świadczenie usługi. 
4. Cena za usługę wyszczególnioną w § 1 wynosi……………zł brutto (słownie: ……………………………………) 

w tym obowiązujący podatek VAT 
5. Miesięczne opłaty za usługę wyszczególnioną w §1 wynosić będą ……… zł brutto (słownie: …………...………) 

w tym obowiązujący podatek VAT co stanowi 1/24 wartości wyszczególnionej w § 2 ust. 4. Zamawiający będzie 
uiszczał wskazaną kwotę na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy faktury 
VAT. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek 
z tytułu zwłoki. 

7. W sytuacji gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy po jej podpisaniu, Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4. 

8. W przypadku opóźnienia w uruchomieniu usług w terminie określonym w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, za kaŜdy dzień opóźnienia. 

9. JeŜeli wartość szkody przewyŜszy wartość naleŜnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia naleŜności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców 
i w zakresie jak niŜej: 

a) Podwykonawca .............................................. zakres robót ......................................., 
b) Podwykonawca .............................................. zakres robót ......................................., 
c) Podwykonawca .............................................. zakres robót .........................................  

11. Zakres prac, który zostanie wykonany przez Podwykonawców,  został wskazany  w złoŜonej przez Wykonawcę 
ofercie. 

12. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawarcie przez wyŜej wymienionych podwykonawców umów z dalszymi 
podwykonawcami. 
 

§ 3 
1. W przypadku niedotrzymania gwarantowanego przez SLA ( Gwarancja Jakości Usługi ) czasu usunięcia awarii 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości: 1/30 * X * Y, gdzie: 

X – miesięczny koszt usługi wyszczególniony w § 2 ust. 5, 
Y – czas trwania awarii liczony od momentu przekroczenia gwarantowanego przez SLA czasu usunięcia awarii 
( w godzinach ), 
* – to iloczyn. 

2. Kary za niedotrzymanie gwarantowanego czasu usunięcia awarii w skali miesiąca rozliczane będą na koniec 
miesiąca rozliczeniowego. 

3. W przypadku niedotrzymania gwarantowanej przez SLA ( Gwarancja Jakości Usługi ) dostępności usług w skali 
okresu trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości: 1/3 * X * Y, gdzie: 
X – miesięczny koszt usługi wyszczególniony w § 2 ust. 5, 
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Y – niedostępność usługi liczona od momentu przekroczenia gwarantowanej przez SLA dostępności usługi, liczona 
jako wielokrotność 0.1%, 
* – to iloczyn. 

4. Kary za niedotrzymanie gwarantowanej dostępności usługi rozliczane będą na koniec obowiązywania umowy. 

5. W przypadku niedotrzymania gwarantowanej minimalnej dostępnej przepustowości w skali miesiąca Wykonawca 
usługi zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości: 1/720 * X * Y, gdzie: 

X – miesięczny koszt usługi wyszczególniony w § 2 ust. 5, 
Y – czas liczony w godzinach, w którym nie jest zachowana gwarantowana minimalna dostępna przepustowość, 
* – to iloczyn. 

Kary umowne za niedotrzymanie gwarantowanej minimalnej dostępnej przepustowości nie będą naliczone 
w przypadku wystąpienia okoliczności, opisanych w § 3 ust. 1, 3 przedmiotowej umowy. 

6. Kary za niedotrzymanie w danym miesiącu gwarantowanej minimalnej dostępnej przepustowości rozliczane będą 
na koniec miesiąca rozliczeniowego. 

 
§ 4 

1. …………………................... – numer faksu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
2. ............................................... – adres email  Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
3. …………………................... – numer telefonu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
4. wi@powiat.poznan.pl – adres e – mail Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.  

 
§ 5 

1. Czas trwania usuwania awarii liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na nr faksu 
określony w § 4 ust. 1 lub adres email określony w § 4 ust. 2 do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę 
usunięcia awarii  wysłanego na adres email podany  § 4 ust. 3.  

2. Czas trwania niedotrzymywania przez Wykonawcę gwarantowanej minimalnej dostępnej przepustowości  liczony 
jest od momentu zgłoszenia tego faktu Wykonawcy na nr faksu określony w § 4 ust. 1 lub adres email określony w 
§ 4 ust. 2 do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania gwarantowanej minimalnej dostępnej 
przepustowości  wysłanego na adres email podany § 4 ust. 3.   

 
§ 6 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. moŜliwość dokonania zmiany 
Podwykonawców, o których mowa w §  2 ust. 10,  w zakresie prac wskazanych w ofercie, w związku 
z raŜącym naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi. 

2. Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają moŜliwość zmiany cen za usługę opisaną 
w przedmiocie umowy wyszczególnioną w § 1. 

 
§ 7 

Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie opłat. 
 

§ 8 
W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy, 4 dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
 
       ZAMAWIAJ ĄCY                                 WYKONAWCA 
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UMOWA-PROJEKT 
 
Zawarta w dniu        .2011 r. roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 
1. Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański, 
2. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta 
 
przy kontrasygnacie …………………………... 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
zwanym dalej Wykonawcą 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Szczegółowy opis wymagań  zamawianej usługi zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi o której mowa w § 1 do dnia 20.02.2011r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi opisanej w przedmiocie umowy wyszczególnionej w § 1 przez 

okres od  20.02.2011r do 20.02.2013r. 
3. Uruchomienie usługi zostanie potwierdzone protokołem  odbioru – przekazania, który będzie podstawą 

do dokonania przez Zamawiającego zapłaty za świadczenie usługi. 
4. Cena za usługę wyszczególnioną w § 1 wynosi……………..……zł brutto (słownie: ………………………………) 

w tym obowiązujący podatek VAT 
5. Miesięczne opłaty za usługę wyszczególnioną w §1 wynosić będą ……… zł brutto (słownie: ……………………) 

w tym obowiązujący podatek VAT co stanowi 1/24 wartości wyszczególnionej w § 2 ust. 4. Zamawiający będzie 
uiszczał wskazaną kwotę na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy faktury 
VAT. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek 
z tytułu zwłoki. 

7. W sytuacji gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy po jej podpisaniu, Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4. 

8. W przypadku opóźnienia w uruchomieniu usług w terminie określonym w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, za kaŜdy dzień opóźnienia. 

9. JeŜeli wartość szkody przewyŜszy wartość naleŜnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia naleŜności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców i w zakresie 
jak niŜej: 

a) Podwykonawca .............................................. zakres robót ......................................., 
b) Podwykonawca .............................................. zakres robót ......................................., 
c) Podwykonawca .............................................. zakres robót .........................................  

11. Zakres prac, który zostanie wykonany przez Podwykonawców,  został wskazany  w złoŜonej przez Wykonawcę 
ofercie. 

12. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawarcie przez wyŜej wymienionych podwykonawców umów z dalszymi 
podwykonawcami. 
 

§ 3 
1. W przypadku awarii usługi ( braku dostępu do sieci Internet ) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

w wysokości: 1/720 * X * Y, gdzie: 

X- miesięczny koszt usługi wyszczególniony w § 2 ust. 5, 
Y – czas trwania awarii liczony w godzinach, 
* – to iloczyn. 

2. Kary rozliczane będą na koniec miesiąca rozliczeniowego. 

 
§ 4 

1. …………………...................  –  numer faksu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
2. ............................................... – adres email  Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
3. …………………...................  –  numer telefonu Wykonawcy, na który zgłaszane będą awarie usługi. 
4. wi@powiat.poznan.pl – adres e – mail Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.  
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§ 5 
Czas trwania awarii liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na nr faksu określony 
w § 4 ust. 1 lub adres email określony w § 4 ust. 2 do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę usunięcia awarii  
wysłanego na adres email podany § 4 ust. 3.  
 

§ 6 
1. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. moŜliwość dokonania zmiany 
Podwykonawców, o których mowa w §  2 ust. 10,  w zakresie prac wskazanych w ofercie, w związku 
z raŜącym naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi. 

2. Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają moŜliwość zmiany cen za usługę opisaną 
w przedmiocie umowy wyszczególnioną w § 1. 

 
§ 7 

Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie opłat. 
 

§ 8 
W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy, 4 dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY                                 WYKONAWCA 
 


